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DYREKTYWA RADY 2001/88/WE
z dnia 23 pa!dziernika 2001 r.

zmieniaj!ca dyrektyw" 91/630/EWG ustanawiaj!c! minimalne normy ochrony #wi$

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzgl!dniaj"c Traktat ustanawiaj"cy Wspólnot! Europejsk",
w szczególno#ci jego art. 37,

uwzgl!dniaj"c wniosek Komisji (1),

uwzgl!dniaj"c opini! Parlamentu Europejskiego (2),

uwzgl!dniaj"c opini! Komitetu Ekonomiczno-Spo$ecznego (3),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

a tak%e maj"c na uwadze, co nast!puje:

(1) Protokó$ w sprawie ochrony i dobrostanu zwierz"t,
za$"czony do Traktatu, wymaga, aby w formu$owaniu i
wprowadzaniu w %ycie wspólnotowej polityki rolnej,
Wspólnota i Pa&stwa Cz$onkowskie z pe$nym szacun-
kiem odnosi$y si! do wymogów dobrostanu zwierz"t,
respektuj"c ustawowe lub administracyjne przepisy i
zwyczaje Pa&stw Cz$onkowskich, $"cz"ce si! w szczegól-
no#ci z obyczajami religijnymi, tradycjami kulturowymi
i regionalnym dziedzictwem.

(2) Zgodnie z art. 6 dyrektywy Rady 91/630/EWG (4),
Komisja przed$o%y$a sprawozdanie na temat systemów
intensywnej hodowli #wi&, uwzgl!dniaj"c w szczegól-
no#ci dobrostan hodowanych macior na ró%nych stop-
niach po$ogu i w grupach oraz z$o%y$a wnioski o dosto-
sowanie do przepisów.

(3) 'winie, jako zwierz!ta %ywe, s" w$"czone do wykazu
produktów wymienionych szczegó$owo w za$"czniku I
do Traktatu.

(4) Opinia Naukowego Komitetu Weterynaryjnego z dnia
30 wrze#nia 1997 r. stwierdza$a, %e #winie powinny
korzysta( z otoczenia odpowiadaj"cego ich potrzebom
w zakresie ruchu i zachowania badawczego oraz
dobrostan #wi& okaza$ si! by( zagro%ony przez surowe
ograniczenia przestrzeni.

(5) Maciory wol" prowadzi( %ycie gromadne z innymi
#winiami, gdy zapewni im si! wolno#( poruszania si! i
z$o%ono#( #rodowiskow". Dlatego te% obecna praktyka
trzymania macior w ci"g$ym rygorystycznym
zamkni!ciu powinna by( zakazana. Jednak%e w$a#ciwe
jest, aby pozwoli( producentom w dostatecznym czasie
na dokonanie niezb!dnych zmian strukturalnych w ich
obiektach produkcyjnych.

(6) Musi by( zachowana równowaga mi!dzy ró%nymi
aspektami, które nale%y wzi"( pod rozwag!, odno#nie
do dobrostanu w$"czaj"c zdrowie, wzgl!dy ekonomiczne
i spo$eczne, jak równie% wp$yw #rodowiska.

(7) W$a#ciwym jest, aby Komisja przed$o%y$a nowe sprawo-
zdanie, uwzgl!dniaj"c dalsze badania i praktyczne
do#wiadczenie, w celu dalszej poprawy dobrostanu #wi&,
w szczególno#ci odno#nie do aspektów nie obj!tych
dyrektyw" 91/630/EWG.

(8) 'rodki niezb!dne do wykonania dyrektywy
91/630/EWG powinny by( przyj!te zgodnie z decyzj"
Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustana-
wiaj"ca warunki wykonywania uprawnie& wykonaw-
czych przyznanych Komisji (5),

PRZYJMUJE NINIEJSZ) DYREKTYW*:

Artyku" 1

W dyrektywie 91/630/EWG wprowadza si! nast!puj"ce
zmiany:

1) artyku$ 3 otrzymuje brzmienie:

„Artyku" 3

Pa&stwa Cz$onkowskie zapewni", co nast!puje:
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(1) Dz.U. C 154 E z 29.5.2001, str. 114.
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 czerwca 2001 r.

(dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urz!dowym).
(3) Dz.U. C 221 z 7.8.2001, str. 74.
(4) Dz.U. L 340 z 11.12.1991, str. 33. (5) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.



1) wszystkie gospodarstwa stosuj" si! do nast!puj"cych
wymaga&:

a) pozbawiony przeszkód obszar pod$o%a dla ka%dej
#wini odsadzonej od matki lub przeznaczonej na
chów, trzymanej w grupie, z wy$"czeniem loszek po
pokryciu i macior, musi wynosi( co najmniej:

+ywa waga, kg m2

Do 10 0,15

Powy%ej 10 do 20 0,20

Powy%ej 20 do 30 0,30

Powy%ej 30 do 50 0,40

Powy%ej 50 do 85 0,55

Powy%ej 85 do 110 0,65

Wi!cej ni% 110 1,00

b) ca$kowity, pozbawiony przeszkód obszar pod$o%a
dost!pny dla ka%dej loszki po pokryciu i/lub maciory,
gdy loszki i/lub maciory s" trzymane w grupach,
musi wynosi(, odpowiednio, co najmniej 1,64 m2 i
2,25 m2. Gdy zwierz!ta te s" trzymane w grupach o
wielko#ci mniejszej ni% 6 sztuk, to pozbawiony prze-
szkód obszar pod$o%a musi by( zwi!kszony o 10 %.
Gdy zwierz!ta te s" trzymane w grupach o wielko#ci
40 lub wi!cej sztuk, to pozbawiony przeszkód obszar
pod$o%a mo%e by( zmniejszony o 10 %;

2) obowi"zuj" nast!puj"ce wymagania dotycz"ce
powierzchni pod$o%a:

a) dla loszek po pokryciu i pro#nych macior: cz!#(
powierzchni wymaganej przez ust. 1 lit. b), równa co
najmniej 0,95 m2 na loszk! i co najmniej 1,3 m2 na
macior!, musi by( sta$ym litym pod$o%em, którego
maksymalnie 15 % jest zarezerwowane na otwory
drenuj"ce;

b) gdy dla #wi& trzymanych w grupach stosuje si!
pod$o%e z desek:

i) maksymalna szeroko#( otworów musi wynosi(:

— 11 mm dla prosi"t,

— 14 mm dla #wi& odsadzonych od maciory,

— 18 mm dla #wi& przeznaczonych na chów,

— 20 mm dla loszek po pokryciu i macior;

ii) minimalna szeroko#( deski musi wynosi(:

— 50 mm dla prosi"t i #wi& odsadzonych od
maciory, oraz

— 80 mm dla #wi& przeznaczonych na chów,
loszek po pokryciu i macior;

3) zabroniona jest budowa lub przeróbka pomieszcze&, w
których maciory i loszki s" uwi"zane. Od dnia 1 stycznia
2006 r. zabrania si! stosowania p!t wobec macior i
loszek;

4) a) maciory i loszki trzyma si! w grupach w trakcie
okresu rozpoczynaj"cego si! od 4 tygodni po
pokryciu do 1 tygodnia przed przewidywanym
czasem prosienia si!. Kojec, w którym trzyma si!
grup! musi mie( boki d$u%sze ni% 2,8 m. Gdy mniej
ni% 6 sztuk jest trzymanych w grupie, to kojec, w
którym znajduje si! grupa musi mie( boki d$u%sze
ni% 2,4 m;

b) na zasadzie odst!pstwa od przepisów lit. a), maciory i
loszki hodowane w gospodarstwach posiadaj"cych
mniej ni% 10 macior mog" by( trzymane oddzielnie
podczas okresu wymienionego w lit. a), pod warun-
kiem, %e b!d" w stanie $atwo obróci( si! dooko$a w
swoich boksach;

5) bez uszczerbku dla wymaga& okre#lonych w Za$"czniku,
odpowiadaj"c stosownym wymaganiom niniejszego
Za$"cznika, maciory i loszki powinny mie( przynajmniej
sta$y dost!p do materia$u manipulacyjnego;

6) maciory i loszki trzymane w grupach musz" by(
karmione przy zastosowaniu systemu, który zapewni, %e
ka%da sztuka b!dzie w stanie uzyska( wystarczaj"c" ilo#(
po%ywienia, nawet przy obecno#ci konkurentów do
pokarmu;

7) aby zaspokoi( ich g$ód i potrzeb! %ucia, wszystkie
maciory lu!ne i loszki musz" otrzymywa( wystarczaj"c"
ilo#( obj!to#ciowego lub wysokow$óknistego, jak
równie% wysokoenergetycznego pokarmu;

8) #winie, które musz" by( trzymane w grupach, które s"
szczególnymi agresorami, które zosta$y zaatakowane
przez inne #winie, albo które s" chore lub zranione,
mog" by( czasowo trzymane w oddzielnych kojcach. W
takim przypadku, oddzielny kojec powinien pozwoli(
zwierz!ciu na $atwe obrócenie si! dooko$a, je%eli nie jest
to sprzeczne ze szczególnym zaleceniem weteryna-
ryjnym;

9) od dnia 1 stycznia 2003 r. przepisy okre#lone w pkt 1
lit. b), ust. 2, 4, 5 oraz pkt 8 zdanie ostatnie stosuje si!
do wszystkich gospodarstw nowo zbudowanych lub
przebudowanych, albo wprowadzonych do u%ytkowania
po raz pierwszy po tej dacie. Od dnia 1 stycznia 2013 r.
przepisy te b!d" mia$y zastosowanie do wszystkich
gospodarstw.

Przepisów okre#lonych w pkt 4 lit. a) nie stosuje si! do
gospodarstw posiadaj"cych mniej ni% 10 macior.”;
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2) dodaje si! artyku$ w brzmieniu:

„Artyku" 5a

Pa&stwa Cz$onkowskie zapewniaj", %e

1) ka%da osoba, która zatrudnia lub anga%uje osoby do
zajmowania si! #winiami, zapewnia, %e osoba zajmuj"ca
si! zwierz!tami otrzyma$a instrukcje i wytyczne na
temat odpowiednich przepisów art. 3 i Za$"cznika;

2) dost!pne s" w$a#ciwe kursy szkoleniowe. W szczegól-
no#ci takie kursy szkoleniowe musz" skupia( si! na
aspektach opieki.”;

3) artyku$ 6 otrzymuje brzmienie:

„Artyku" 6

1. W miar! mo%liwo#ci przed dniem 1 stycznia 2005 r.,
a ostatecznie do dnia 1 lipca 2005 r., Komisja przedk$ada
Radzie sprawozdanie, sporz"dzone oparciu o opini! Nauko-
wego Komitetu ds. zdrowia zwierz"t i ich dobrostanu.
Sprawozdanie zostaje sporz"dzone z uwzgl!dnieniem
konsekwencji socjoekonomicznych, konsekwencji sanitar-
nych, skutków #rodowiskowych i ró%nych warunków klima-
tycznych. Bierze równie% pod uwag! rozwój technik i
systemów hodowli trzody chlewnej oraz przetwarzaniem
mi!sa, który prawdopodobnie zredukowa$by potrzeb! ucie-
kania si! do chirurgicznej kastracji. Je%eli zajdzie taka
potrzeba, sprawozdaniu b!d" towarzyszy( w$a#ciwe propo-
zycje legislacyjne w sprawie skutków ró%nych przydzia$ów
przestrzeni i rodzajów pod$o%a, w$a#ciwych dla dobrostanu
#wi& odsadzonych od maciory i przeznaczonych na chów.
Rada podejmuje decyzj! kwalifikowan" wi!kszo#ci" g$osów.

2. Nie pó!niej ni% dnia 1 stycznia 2008 r. Komisja
przedk$ada Radzie sprawozdanie, przygotowane na
podstawie opinii Naukowego Komitetu ds. Zdrowia
Zwierz"t i Ich Dobrostanu.

Sprawozdanie to obejmie w szczególno#ci:

a) skutki zag!szczenia inwentarza, w$"czaj"c w to rozmiar
grupy i metody grupowania zwierz"t w ró%nych syste-
mach gospodarki rolnej, na dobrostan, w$"czaj"c
zdrowie #wi&;

b) wp$yw konstrukcji zagrody i ró%nych rodzajów pod$o%a
na dobrostan, w$"czaj"c zdrowie #wi&, bior"c pod uwag!
ró%ne warunki klimatyczne;

c) czynniki ryzyka zwi"zane z odgryzaniem ogona i zale-
cenia dotycz"ce ograniczenia potrzeby obcinania ogona;

d) dalszy rozwój systemów grupowego przebywania pro#-
nych macior, uwzgl!dniaj"c zarówno aspekty patolo-
giczne, zootechniczne, fizjologiczne i etiologiczne
ró%nych systemów oraz ró%ne warunki klimatyczne, jak
i wp$yw tych systemów na zdrowie i #rodowisko;

e) ustalenie wymaga& dotycz"cych przestrzeni, w$"czaj"c w
to obszar do pokrycia, dla oddzielnie przebywaj"cych
doros$ych knurów hodowlanych;

f) dalszy rozwój systemów swobodnego przebywania dla
macior w obszarze do krycia oraz dla pro#nych macior,
co spe$nia potrzeby macior bez przetrwania prosiaka;

g) postawy i zachowania konsumentów w stosunku do
wieprzowiny w przypadku ró%nych poziomów poprawy
w dobrostanie zwierz"t;

h) socjoekonomiczne implikacje ró%nych systemów
hodowli #wi& i ich oddzia$ywania na ekonomicznych
partnerów Wspólnoty.

Sprawozdaniu mog" towarzyszy(, je#li konieczne, stosowne
propozycje legislacyjne.”;

4) artyku$ 10 otrzymuje brzmienie:

„Artyku" 10

1. Komisja wspierana jest przez Sta$y Komitet Weteryna-
ryjny ustanowiony decyzj" 68/361/EWG (*) (zwany dalej
»Komitetem«).

2. W przypadku dokonania odniesienia do niniejszego
artyku$u, stosuje si! art. 5 i 7 decyzji Rady
1999/468/WE (**).

Okres wskazanyw art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala
si! na 3 miesi"ce.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewn!trzny.

(*) Dz.U. L 255 z 18.10.1968, str. 23.
(**) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.”.

Artyku" 2

1. Pa&stwa Cz$onkowskie wprowadz" w %ycie przepisy usta-
wowe, wykonawcze i administracyjne, niezb!dne do wykonania
niniejszej dyrektywy przed dniem 1 stycznia 2003 r. i
niezw$ocznie powiadomi" o tym Komisj!.

03/t. 34232 Dziennik Urz!dowy Unii EuropejskiejPL



2. Przepisy przyj!te przez Pa&stwa Cz$onkowskie zawieraj"
odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towa-
rzyszy ich urz!dowej publikacji. Metody dokonywania takiego
odniesienia okre#lane s" przez Pa&stwa Cz$onkowskie.

Artyku" 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w %ycie z dniem jej opubliko-
wania w Dzienniku Urz#dowymWspólnot Europejskich.

Artyku" 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Pa&stw Cz$onkowskich.

Sporz"dzono w Luksemburgu, dnia 23 pa!dziernika 2001 r.

W imieniu Rady
A. NEYTS-UYTTEBROECK

Przewodnicz$cy
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